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Úvod 
 

České Budějovice, 5. ledna 2012  
 
Pátý postní týden – týden před Květnou nedělí se chceme 
intenzivně modlit za naši mládež. Vytvořme společenství 
modlitby v duchu Světového dne mládeže v Madridu, který 
máme zřejmě všichni v paměti. Naši mladí nás skvěle 
reprezentovali. Bylo jich 3250. Nyní se chystají na setkání se 
svými biskupy a kněžími v diecézích před Květnou nedělí. 

14. – 19. srpna se připravuje Celostátní setkání mládeže ve 
Žďáru nad Sázavou. Záleží ovšem na každodenním 
následování Krista. Mladý člověk potřebuje vyrůstat ve 
svobodě a ke svobodě v silovém poli autority. Zcela přirozeně 
záleží na rodině, společenství přátel, na duchovním pastýři i 
farnosti. Všechny tyto aspekty je třeba vyvažovat a tak 
umožnit harmonický rozvoj mladého člověka. 

Máme jedinečnou zkušenost, jak ti, kdo v mládí objeví živý 
vztah k Pánu Ježíši, prožívají radost a jsou oprávněnou nadějí 
rodičů i Církve.  

Modlitba je projev důvěry k našemu nebeskému Otci a 
známka naší živé a účinné starosti a péče o mladé. Myslete na 
své! A skrze ně a s nimi rozšiřte prosbu o požehnání na ty 
ostatní! To je katolický, všeobjímající rozměr modlitby. A to 
je vždy nová zkušenost víry. 

Bratři a sestry, milujte mládež! Myslete na ni! Svěřme jí 
Kristu, dobrému Pastýři.  

Pán nám všem hojně požehná. 

 
 

 
Mons. Jiří Paďour OFMCap.                    

biskup českobudějovický 
biskup delegát ČBK pro mládež    

 



Úvodní poznámky 
 
Letošní „Týden modliteb za mládeže“ prožíváme ve 
znamení oslavy XXVII. světového dne mládeže (SDM), 
který se slaví v jednotlivých diecézích a v rámci ČR také 
během 5. celostátního setkání mládeže (CSM) ve Žďáru 
nad Sázavou (14. – 19. srpna 2012). 
 
Motto XXVII. SDM dané papežem Benediktem XVI. 
zní: „Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se!” 
(Flp 4,4). 5. CSM ve Žďáru nad Sázavou toto téma 
rozšíří a jeho mottem bude: „Ovocem Ducha je láska, 
radost a pokoj..." (Gal 5, 22). Tak bude spojeno motto 
SDM a téma roku církve v ČR, kterým je svátost 
biřmování.  
  
Navržené modlitby jsou sestaveny pro použití v Týdnu 
modliteb za mládež. Je možné je však využít i v jiných 
dnech během bohoslužeb, během osobní modlitby či 
modlitby v menších skupinách. 
 
Modleme se společně za mladé lidi. 
Mladí, modlete se společně za sebe navzájem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Modlitba za Celostátní setkání mládeže  
 
Pane Ježíši Kriste,  
prosíme Tě za mladé lidi celého světa: 
chraň je před hříchem  
a daruj jim vytrvalost ve zkouškách. 
Kéž poznají své životní povolání  
a mají odvahu se pro ně velkoryse rozhodnout. 
  
Zvláště tě prosíme,  
požehnej všem, kteří se sejdou ve Žďáru nad Sázavou,  
aby přijali dary Ducha Svatého: lásku, radost a pokoj, 
a aby se tak stali věrohodnými svědky tvé lásky  
všude, kam je posíláš. 
 
Prosíme o to na přímluvu Tvé i naší maminky Marie: 
 
Zdrávas, Maria … 
 

 

 



Neděle 25. března 2012 

Biblický text: Jan 12, 23 - 24 
Ježíš jim odpověděl: „Přišla hodina, aby byl oslaven Syn 
člověka. Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno 
nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li 
však, vydá mnohý užitek.“ 
 
Text z promluv papeže  
Žalmista říká, že člověk víry čeká na Pána „více než 
stráže na svítání“ (v. 6). Očekává ho s pevnou nadějí, 
protože ví, že on přinese světlo, milosrdenství a spásu. 
Takové očekávání se rodí ze zkušenosti vyvoleného 
národa, který poznává, že Bůh ho vychovává, aby se 
díval na takový svět, jaký opravdu je, a nenechával se 
porážet utrpením. Vyzývám vás, abyste na rok 2012 
hleděli s postojem takovéto důvěry. Je pravda, že v 
končícím roce vzrostl pocit frustrace kvůli krizi, která 
trýzní společnost, svět práce a ekonomiku; krizi, jejíž 
kořeny jsou především kulturní a antropologické. Zdá se, 
jakoby na naši dobu sestoupil příkrov temnoty, která 
nedovoluje jasně vidět denní světlo. 
(Benedikt XVI., poselství k 42. světovému dni míru,  
1. 1. 2012) 
 
Zamyšlení: 
Jak smýšlím o dnešním světě a církvi? Využívám svých 
darů a schopností pro dobro společnosti a církve?  
 
Úkol:  
Udělej si chvilku a zamysli se nad tím, jakými dary Tě 
Pán obdařil a jak bys jej mohl/a využít pro dobro 
společnosti a církve. 
 



Přímluvy  
 

Ježíš zná křehkost života, lidskou úzkost a strach; jeho 
smrt otevřela spásu všem. Modleme se proto za celý svět 
a s nadějí volejme: Pane, smiluj se.   
  

Prosme za ty, kdo mají zájem o věci duchovní a 
začínají tušit, že v Kristu je otevřen přístup k Otci.   

 
Prosme za všechny, kdo usilují o zlepšení stavu 
světa, vzdělání lidstva, o poctivost při správě věcí 
veřejných a spravedlnost justice.  

 
Prosme za ty, kdo jsou ve svých starostech, 
nemocech a utrpení osamoceni.  

  
Dnešním dnem začínáme týden modliteb za 
mládež, prosme za mladé lidi, aby měli odvahu a 
sílu vydávat svědectví o své víře.  
 
Prosme za požehnání letošního srpnového 
Celostátního setkání mládeže. 
 
Prosme za všechny, kdo se připravují na křest, 
slavení eucharistie a přijetí biřmování, a za ty, 
kdo je na jejich cestě doprovázejí a připravují.  

 
Prosme o mnohost plodů cesty Svatého otce 
Benedikta XVI. do Mexika a na Kubu. 

 
Prosme za naše blízké, které jsi povolal k sobě, 
přijmi je do své nebeské slávy.  

  
Pane, ty jsi náš Bůh a my jsme tvůj lid, spoléhající na 
tvou věrnost. Tobě buď sláva na věky věků. Amen.   



Pondělí 26. března 2012 
 
Biblický text:  Lk 1, 28 
Anděl k ní vešel a řekl: „Buď zdráva, milostiplná! Pán 
s tebou!“ 
 
Text papeže: 
Žádejte Boha, aby vám pomohl znovu objevit vaše  
povolání ve společnosti a v církvi a zůstávat v něm s 
radostí a s veselou myslí. Stojí za to přijmout do svého 
nitra Kristovo povolání a vydat se odvážně a velkodušně 
po cestě, kterou nám nabízí! 

(Benedikt XVI., vigilie s mladými, Madrid 20. 8. 2011) 
 
Zamyšlení:  
Během andělova zvěstování přijala Maria povolání od 
Pána pro svůj život. Maria řekla andělovi: „Jsem 
služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova.“ 
Představ si, že by se zjevil anděl Tobě. Byl bych schopen 
odpovědět stejně jako Maria a přijmout bezvýhradně 
povolání pro svůj život? 
 
Úkol:  
Vyhraď si čas a rozjímej modlitbu Zdrávas Maria a nebo 
Magnificat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přímluvy  
 

Ochotný souhlas Ježíše Krista nás vybízí k tomu, 
abychom i my řekli Bohu: „Tady jsem, abych plnil tvou 
vůli.“ Abychom byli jako Panna Maria vnímaví k tvému 
hlasu a ochotni přijmout tvou vůli, prosme: 
 

Boží Synu, který jsi přijal lidské tělo k naší spáse! 
 

Veď svým svatým Duchem církev, aby sloužila 
lidské víře, naději a lásce.  

        
Žehnej všem, kdo usilují o spravedlnost a mír 
mezi národy.  

  
Za vlády národů, aby měly úctu k životu 
počatému v mateřském lůně.  

 
Ochraňuj ženy v požehnaném stavu a jejich 
nenarozené děti a pamatuj na ženy, které čekají 
narození dítěte v těžkých podmínkách.  

  
Veď nás svým Duchem, abychom plnili tvou vůli.   
 
V tomto týdnu se modlíme za mládež a proto tě, 
Pane, prosíme, posiluj mladé lidi, kteří přebírají 
odpovědnost za svůj život.  
 
Za zemřelé, aby se na nich projevilo tvé 
milosrdenství a viděli tvou slávu. 
  

Bože, vtělením tvého Syna byl dán základ nového života. 
Vyslyš naše prosby, abychom plněním tvé vůle také sami 
v sobě tento život přivedli k plnosti. Neboť ty žiješ a 
vládneš na věky. Amen. 
 



Úterý 27. března 2012  
 
Biblický text:  Nu 21, 7 (liturgický překlad) 
Lid přišel k Mojžíšovi a řekli: „Hřešili jsme, když jsme 
mluvili proti Hospodinu a proti tobě, modli se 
k Hospodinu, aby od nás odstranil hady.“ 
 
Text z promluv papeže 
Všem a zvláště mladým chci důrazně říci: „Svět 
nezachrání ideologie, ale jen obrat k živému Bohu, který 
je naším Stvořitelem, zárukou naší svobody, zárukou 
všeho skutečně dobrého a pravého… bezvýhradný obrat 
k Bohu, který je měřítkem toho, co je správné, a zároveň 
je věčnou láskou. A co jiného než láska nás může 
zachránit?“ Láska má zalíbení v pravdě a je silou, která 
nás uschopňuje nasazovat se pro pravdu, pro 
spravedlnost a pro mír, protože ona všechno omlouvá, 
všemu věří, ve všechno doufá, všechno vydrží (srov. 1 
Kor 13, 1-13). 
(Benedikt XVI., poselství k 45. světovému dni míru,  
1. 1. 2012)  
 
Zamyšlení:  
Člověk je hříšný, jediný Bůh je zachránce. Uvědomuji si 
svou hříšnost a snažím se zlepšit? Jak často přistupuji ke 
svátosti smíření? Připravuji se poctivě nebo to beru jako 
rutinu? 
 
Úkol:  
Najdi si dobré zpovědní zrcadlo, zpytuj své svědomí a 
přistup před Velikonocemi ke svátosti smíření. 
 
 
 
 



Přímluvy  
 

Bůh nechce smrt hříšníka, ale aby se obrátil a žil. 
Modleme se proto za spásu celého světa a společně 
volejme: Pane, smiluj se.  
  

Obnov, Pane, svou církev a připrav nás na slavení 
Velikonoc.  

        
Přiveď katechumeny ke křestnímu prameni a k 
eucharistickému stolu a dávej jim dary svatého 
Ducha.  

  
V tomto týdnu, kdy se modlíme za mládež, dej 
Pane odvahu mladým lidem, aby především oni 
sami žili to, co vyžadují od ostatních kolem sebe.   

  
Pomáhej nám, abychom rozvazovali 
nespravedlivá pouta, dělili se s chudými a  
hladovými a nikdy nebyli neteční k potřebám 
bližních.  

  
Veď nás k pravému obrácení a zbav nás 
neupřímnosti a přetvářky.  
 
Žehnej Svatému otci Benediktu XVI., který je 
v těchto dnech na apoštolské cestě v Mexiku a na 
Kubě, aby svědectví jeho života a slova 
inspirovaná Duchem svatým padla na úrodnou 
půdu a přinesla mnohonásobný užitek.  

  
Pamatuj na všechny, kdo nás předešli ve smrti.  

  
Pane, obnov a chraň celé lidstvo, neboť ve tvých rukou je 
všechna moc nyní i vždycky a na věky věků. Amen.  
 



Středa 28. března 2012 
 
Biblický text: Jan 8, 31-32 (liturgický překlad) 
Ježíš řekl židům, kteří mu uvěřili: „Když vytrváte v mém 
slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a 
pravda vás osvobodí.“ 
 
Text z promluv papeže 
Drazí mladí, nepřizpůsobujte se něčemu menšímu než 
Pravdě a Lásce, nepřizpůsobujte se někomu, kdo je méně 
než Kristus. Zvláště dnes, kdy převládající relativistická 
kultura odmítá hledat pravdu, pohrdá hledáním pravdy, 
což je nejvznešenější touha lidského ducha, musíme 
odvážně a pokorně nabízet univerzální hodnotu Krista 
jako spasitele všech lidí a zdroje naděje pro náš život.  

(Benedikt XVI., vigilie s mladými, Madrid 20. 8. 2011) 
 
Zamyšlení:  
Co je to pravda? Snažím se hledat v životě pravdu? 
Mluvím pravdivě?  
 
Úkol:  
Vyber si situaci, kdy jsi vědomě lhal a snaž se ji napravit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přímluvy  
  
Bratři a sestry! Náš Pán je milosrdný a plný slitování, je 
shovívavý i bohatý láskou. Vyprosme si od něho, co 
potřebuje církev a svět. 
 
Věčný Bože, prosíme Tě:  

 
Aby byl v církvi dostatek rozdavatelů tvých 
svátostí.  

  
Aby moudrost a rozvaha představitelů států 
přinášely všem lidem pokoj a rozvoj.  

  
Upevni u všech nemocných důvěru v Tvoji 
prozřetelnost. 

  
Aby se v našich rodinách rozvíjela čistá, upřímná 
a obětavá láska.  

  
V tomto týdnu modliteb za mládež Tě, Pane 
prosíme, aby mladí lidé měli sílu dobře a 
odpovědně používat svoji svobodu. 
 
Aby apoštolská cesta Benedikta XVI. v Mexiku a 
na Kubě byla posílením víry místních obyvatel a 
přinesla hojné plody. 

  
Uveď do svého pokoje duše zemřelých po 
skončení jejich pozemské pouti. 

  
   
Všemohoucí Bože! Vyslyš naše volání a dopřej nám dojít 
k světlu Tvé slávy. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
 



Čtvrtek 29. března 2012  
 
Biblický text:  Jan 8, 51 (ekumenický překlad) 
Amen, amen, pravím vám, kdo zachovává mé slovo, 
nezemře navěky.“ 
 
Text z promluv papeže 
Bůh nás miluje. To je velká pravda našeho života, která 
dává smysl všemu ostatnímu. Nejsme plodem náhody 
nebo iracionality. Na počátku naší existence je plán Boží 
lásky. Zůstávat v jeho lásce tudíž znamená žít zakořeněni 
ve víře, protože víra není pouhé přijetí abstraktních 
pravd, nýbrž důvěrný vztah s Kristem, který naše srdce 
otevírá tomuto tajemství lásky; žít jako osoby, které 
rozpoznávají, že jsou milovány Bohem. Pokud zůstanete 
v Kristově lásce, zakořeněni ve víře, naleznete i 
uprostřed protivenství a utrpení zdroj radosti a veselí. 
Víra neodporuje vašim nejvznešenějším ideálům. 
Naopak, pozvedá je a zdokonaluje. 

(Benedikt XVI., vigilie s mladými, Madrid 20. 8. 2011) 
 
Zamyšlení:  
Sestav si svůj žebříček hodnot. Jaké místo zaujímá 
v tomto žebříčku víra? 
 
Úkol:  
Popros o dar víry pro konkrétního člověka. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přímluvy 
  
Bratři a sestry! Vzývejme Pána, svého Boha, aby 
nehleděl na naše viny, ale vyslyšel nás pro svou 
nesmírnou slitovnost. 
 
Ježíši, Synu Boha živého! 
  

Dej, aby se všichni křesťané posílili a obnovili 
v tomto čase milosti, kterým je postní doba.  

  
Ať se dovedeme dotýkat křížů svých bližních a 
šíříme ducha tvé lásky a pomoci.  

  
Veď nás, ať nepatříme mezi ty, kteří se 
vychloubají tím, za co by se měli stydět. 

  
Ať nám síla postu pomůže posílit vládu ducha nad 
tělem a osvobodí nás od všeho, co nás poutává.  

  
Dej, aby naši farnost spojovala upřímná láska.  

  
V tomto týdnu modliteb za mládež, Tě Pane, 
prosíme, nedopusť, aby se mladí lidé stali otroky 
svého těla.  
 
Odpusť zemřelým jejich viny pro své nezměrné 
milosrdenství. 

  
Bože silný! Tvou svatou vůlí je uvést nás všechny do 
nebeské vlasti. O to Tě prosíme. Skrze Krista, našeho 
Pána. Amen. 
 
 
 



Pátek 30. března 2012  
 
Biblický text:  Jan 10, 37-38 (ekumenický překlad) 
Nečiním-li skutky svého Otce, nevěřte mi! Jestliže je 
však činím a nevěříte mně, věřte těm skutkům, abyste 
jednou provždy pochopili, že Otec je ve mně a já v Otci.“ 
 
Text z promluv papeže 
Víra přesahuje pouhá empirická či historická data a je 
schopna chápat do hloubky tajemství Kristovy osoby. 
Víra však není plodem úsilí a rozumu člověka, nýbrž 
darem Boha. Pochází z iniciativy Boha, který nám 
zjevuje své nitro a vybízí nás k účasti na svém vlastním 
božském životě. Víra nepodává jen nějaké informace o 
Kristově totožnosti, nýbrž umožňuje osobní vztah s Ním, 
přilnutí celou osobou - inteligencí, vůlí a city - k obsahu 
toho, co Bůh zjevuje o sobě samém. Otázka „A za koho 
mě pokládáte vy?“ tak vlastně vyprovokovala učedníky, 
aby ve vztahu k Němu přijali osobní rozhodnutí. Víra a 
následování Krista spolu úzce souvisejí. A vzhledem k 
tomu, že víra umožňuje následovat Mistra, musí se 
upevňovat a růst, prohlubovat a zrát v míře, v jaké se  
tento vztah s Ježíšem, důvěrnost s Ním, zintenzivňuje a 
umocňuje. Také Petr a ostatní apoštolové museli jít touto 
cestou. Teprve setkání se zmrtvýchvstalým Pánem jim 
otevřelo oči k plné víře. 

(Benedikt XVI., homilie, Madrid, 21. 8. 2012) 
 
Zamyšlení:  
Co děláš pro svou víru? Snažíš se aktivně rozvíjet víru 
modlitbou, studiem a sdílením víry s ostatními věřícími ve 
společenství?     
 
Úkol:  
Udělej dnes vědomě alespoň jeden skutek lásky. 



 
Přímluvy 
  
Bratři a sestry! Bůh nám dal svého Syna, který se za nás 
neustále přimlouvá. Volejme tedy o pomoc ke Kristu. 
 
Milosrdný Otče! 
 

Naplň církev silou, aby bez bázně zvěstovala 
světu Tvoje poselství. 

  
Uděl mír mezi státy a bratrskou lásku v každém 
národě. 

  
V tomto týdnu modliteb za mládež Tě Pane, 
prosíme, probouzej v mladých lidech touhu po 
duchovních hodnotách a hlad po pravém životě. 

  
Vzbuď novou naději ve všech, kdo ztratili důvěru 
v Boha nebo v lidi. 

  
Prosme za všechno, co je v tomto světě zasaženo 
zlem a sobectvím.  

 
Spas ty, které jsi povolal z našeho středu na 
věčnost. 

  
  
Pane, náš Bože! Dej, ať Tě ochotně posloucháme a 
neustá1e zakoušíme Tvou pomoc. Skrze Krista, našeho 
Pána. Amen. 
 
 
 
 



 
Sobota 31. března 2012 
 
Biblický text:  Jan 11, 49-50 (ekumenický překlad) 
Jeden z nich, Kaifáš, velekněz toho roku, jim řekl: „Vy 
ničemu nerozumíte; nechápete, že je pro vás lépe, aby 
jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ.“ 
 
Text z promluv papeže 
Ten, který na sebe vzal naše soužení, dobře zná tajemství 
lidské bolesti a projevuje svou láskyplnou přítomnost ve 
všech, kteří trpí a kteří se ve spojení s Kristovým 
utrpením velmi úzce podílejí na Jeho díle vykoupení. 
Naše nezištná vnímavost vůči nemocným a potřebným 
bude vždy pokorným a tichým svědectvím soucitné tváře 
Boha.  

(Benedikt XVI., vigilie s mladými, Madrid 20. 8. 2011) 
 
Zamyšlení: 
Jsem si vědom, že Ježíš trpěl a zemřel i za mne? 
Přijímám Kristův kříž ochotně a bez reptání? Snažím se 
pomáhat nést kříže i druhým lidem?  
 
Úkol: 
Zkus navštívit někoho nemocného ve svém okolí. Pokud 
to není možné, pomodli se za nemocné a trpící. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Přímluvy  
  
Sestry a bratři, v důvěře, že Panna Maria, Matka milosti a 
Pomocnice křesťanů, se za nás přimlouvá, obraťme se 
k jejímu Synu a přednesme mu své prosby.  
 
Ježíši, sílo věřících! 
 

Prosíme Tě, aby církev byly matkou, domovem a 
otevřenou náručí všem lidem, kteří touží nalézt 
pravý smysl života.  

  
Upevňuj dobrou vůli národů žít ve vzájemné lásce 
a růst v jednotě. 

  
Osvěť všechny, kteří hledají světlo Kristovo. 
 
V tomto týdnu modliteb za mládež, Tě Pane, 
prosíme, za mladé lidi, aby trpělivě a vytrvale 
hledali spravedlnost a mír a rozvíjeli smysl pro 
vše spravedlivé a pravé.  

  
Učiň, ať Tvou pravdu nejen vyznáváme, ale také 
uskutečňujeme. 
 
Pomoz chudobným, nemocným a opuštěným a 
nám dej sílu jim pomoci. 
 
Buď milosrdný k našim zemřelým a dej, ať se 
všichni setkáme ve věčném domově u tebe v nebi. 

  
Všemohoucí Bože! Učíš svou církev, aby všichni plnili 
Tvá přikázání v lásce k Tobě i k bližnímu. Uchovej v nás 
dar pokoje. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 



 
Neděle 1. dubna 2012  
 
Biblický text:  Mk 11, 9-10 (liturgický překlad) 
Ti, kdo šli před ním i za ním, volali: „Hosana! 
Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! Požehnané 
království našeho otce Davida, které přichází! Hosana na 
výsostech! 
 
Text z promluv papeže 
Drazí mladí, vy jste pro společnost cenným darem. 
Nenechte se před těžkostmi ovládnout malomyslností a 
neuchylujte se k falešným řešením, která se často nabízejí  
jako ta nejsnadnější cesta pro překonání problémů. 
Nemějte strach se nasazovat, čelit námahám a obětem a 
volit si cesty, které vyžadují věrnost a vytrvalost, pokoru 
a oddanost. Prožívejte s důvěrou své mládí a hluboké 
tužby po štěstí, pravdě, kráse a pravé lásce, které 
zakoušíte! Prožívejte intenzivně toto období života, které 
je tak bohaté a plné nadšení. 
(Benedikt XVI., poselství k 45. světovému dni míru,  
1. 1. 2012)  
 
Zamyšlení:  
Dnes je Světový den mládeže. Vážím si daru mládí. Umím 
jej správně využívat? 
 
Úkol:  
Dnes mysli při svých modlitbách na mládež celého světa. 
Do svých modliteb zahrň i modlitbu díků za dar mládí.  
 
 
 
 
 



 
Přímluvy  
 

Zástupy vítaly Ježíše Krista jako Krále a Mesiáše, když 
slavně vjížděl do Jeruzaléma. Pojďme mu i my vstříc se 
svými prosbami. 
   
Pane Ježíši Kriste, Králi našich srdcí:  

Prosíme tě za všechen lid, ať nepromarní žádnou 
milost, kterou mu nabídneš v tomto týdnu. 

 

Osvěcuj ty, kteří spravují veřejné věci, aby 
správně rozlišovali dobro a zlo a jejich rozhodnutí 
neovlivňoval žádný osobní prospěch. 
 

Prosíme tě za trpící lidi, aby jejich kříže byly 
nadlehčeny vírou a odevzdaností do vůle Boží. 

 

Veď nás, abychom dovedli správně volit mezi 
dobrem a zlem a nepodléhali jsme nesprávnému 
smýšlení většiny.  
 

Prosíme tě za křesťanské rodiny, aby žili ve 
svornosti a lásce.   

 

Prosíme tě, aby oslava dnešního světového dne 
mládeže byla příležitostí k uznání důležitosti, 
jakou mají mladí lidé v našich společenstvích.   

 

Prosme za požehnání letošního srpnového 
Celostátního setkání mládeže. 

 

Daruj věčný život všem zemřelým.  
 

Pane Ježíši, náš Králi, posiluj nás svým utrpením, 
abychom ti vzdávali chválu celým svým životem a 
jednou tě mohli oslavovat ve tvém věčném království, 
kde žiješ a vládneš na věky věků. Amen.   



Metodika 
 
Ve mši svaté je možno využít připravených přímluv. 
 
Všechny texty jsou určeny i k osobnímu použití.   
Prosíme, dejte je věřícím k dispozici. 
 
Ve farním společenství je doporučeno zařadit modlitbu 
za Celostátní setkání mládeže přede mší svatou 
(případně po mši svaté) do obvyklých modliteb.  
 
Děkujeme všem, kteří mladé lidi podporují modlitbou i 
všemi jinými způsoby. 
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